
Eksamen SAS2504 Verdens største demokrati, vår 2020  

 

Denne veiledningen oppgir en liste over sentrale poenger/aspekter som eksamensbesvarelsene kan 

eller bør dekke/inkludere. En kandidat kan også inkludere andre eller flere aspekter som kan være 

både relevante og originale, og som da må vurderes i henhold til karakterskalaen.  

Kandidater kan også trekke inn teorier eller pensum fra andre/tidligere emner, men besvarelsene skal i 

hovedsak være basert på emnets pensum. 

 

Oppgave 1: Fra slutten av 1980-tallet spilte subalterne (underordnede) grupper gradvis en 

viktigere rolle i indisk politikk. Redegjør for hvilke endringer dette medførte på den 

partipolitiske arenaen, og diskuter hvorvidt dette førte til substansielle endringer i forholdet 

mellom stat og samfunn. Diskusjonen skal illustreres med empiriske eksempler.  

For å dekke det grunnleggende og forsvare karakteren C:  

For å besvare dette spørsmålet må kandidaten gjøre rede for oppsvinget i politisk deltakelse blant 

kvinner, lavkaster, Adivasier, fattige og rurale velgere på 1990-tallet (Yadav; «the second democratic 

upsurge»). Besvarelsen bør også ta for seg kastepolitikkens gjennombrudd med implementeringen av 

Mandal-kommisjonens anbefalinger og «the rise of the OBCs» i Nord-India (Jaffrelot).  

For å oppnå karakteren C må kandidaten være i stand til å beskrive de nye partiene som vokste frem 

gjennom denne historiske endringsprosessen, og diskutere kort hva de har oppnådd og hva de ikke har 

oppnådd.  

For å forsvare karakteren B eller A: 

I tillegg til det ovenstående må kandidaten gå dypere inn i en av flere mulige diskusjoner. Dette kan 

være substansielle vs. symbolske endringer (gjerne vha. Hellers tre dimensjoner av demokrati), 

forholdet mellom demokratisk representasjon og identitetsformasjon (Waghmore, Gorringe), eller 

hvordan nye lavkasteledere og –partier brøt med etablerte forventninger (Michelutti). En besvarelse 

som knytter subaltern mobilisering an til den hindunasjonalistiske mobiliseringen på 1990-tallet, og til 

de økonomiske endringene India gjennomgikk i samme periode, skal også belønnes. 

 



Oppgave 2: Redegjør kort for den hindunasjonalistiske bevegelsens historiske opphav. Diskuter 

deretter hvilke mobiliseringsstrategier bevegelsen har benyttet seg av til ulike tider, og illustrer 

dette med empiriske eksempler fra pensum. 

For å dekke det grunnleggende og forsvare karakteren C:  

Besvarelsen må gjøre rede for de sentrale organisasjonene i Sangh Parivar og det hindunasjonalistiske 

tankegodsets opphav i mellomkrigstiden. Diskusjonen bør ta for seg massemobilisering som strategi 

på 1990-tallet, med mursteinskampanjen, Ram Rath Yatra, og rivingen av Babri Masjid. Besvarelsen 

bør også si noe om muslimene som hindunasjonalismens primære fiendebilde på denne tiden. 

For å forsvare karakteren B eller A: 

Kandidaten kan diskutere massemobiliseringen på tidlig 1990-tall opp mot BJPs endrede strategi som 

styringsparti senere samme tiår (Flåten); massemobiliseringens røtter i forholdet mellom religiøse 

prosesjoner og «communal violence» i koloniperioden (Jaffrelot 2011 «The Politics of Processions»); 

strategier som revisjonistisk historieskriving og skole/utdanning (Flåten); eller kjønnede dimensjoner 

(«Love Jihad», Hindu-maskulinitet og kvinnelig deltakelse i hindunasjonalistisk mobilisering, 

Banerjee 2006).  

Alternativt kan besvarelsen diskutere 90-tallets mobilisering opp mot mobiliseringen under Narendra 

Modi: Modis innovative valgkampanje i 2014 (Jaffrelot 2015), det endrede medielandskapet 

(Varadarajan 2019), og Hindutva-krigere på sosiale medier (Udupa 2018) + Jakobsen et. al. 2019. 

For å forsvare karakteren B eller A må besvarelsen utvise god forståelse av den historiske konteksten 

for de ulike mobiliseringsstrategiene som diskuteres. 


